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 پیشگفتار 

 خرد به معنای پذیرش خطاپذیری نظرات و عقایدمان و 
 عدم قطعیت و ناپایداری چیزهایی است که بیشتر روی آنها حساب می کنیم. 

 1جرارد براون 

 

 مقدمه ای بر یادگیری استنباطی

بطور فزاینده ای به عنوان یک روند بزرگ در آینده آموزش و پرورش در نظر گرفته  2استنباطی  یادگیری

می شود )نه تنها در پرستاری، بلکه در رشته ها و حرفه های مختلف دیگر(. این باور بر این پیش فرض استوار 

ادگیری قالبی استفاده  است که مفاهیم را می توان به طور اثربخش به عنوان یکپارچه ساز دسته بندی ها یا اصول ی

 کرد، در حالی که دانش و آگاهی بطور تصاعدی افزایش می یابد. 

چیست؟ در بیان ساده، مفهوم اصل سازماندهی کننده یا دسته بندی اطالعات است. مفهوم    3مفهومبنابراین  

تانی تا آموزش دکتری می تواند از نظر حوزه محدود یا پیچیده باشد و می تواند به عنوان پایه آموزش از پیش دبس

 د.ندر نظر گرفته می شو مفید باشد. در کاربردهای پیشرفته، مفاهیم بلوک های ساختاری یا بنیان های نظری

تکرار    یها  یژگ یشباهت ها و و  م،یمفاه  محوریاز مجموعه    ی تر  قیدرک عمفراگیران می توانند با کسب  

تا بتوانند مفاهیم را خیلی اثربخش تر از حقایق حفظ شده بکار بگیرند. د،  ند و درک کننده  صیشونده را تشخ

 ق یبر محتوا و حقا  شتریکه ب   یسنت  یآموزش  کردی رو  برخالفکند و    یرا وارونه م  یسنت  یریادگی  ی آموزش مفهوم

 رد. ب یدرک را در موارد خاص )مثال( به کار م نیکند و سپس ا ی( تمرکز ممی)مفاه اتیکند، بر کل یتمرکز م
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 سازماندهی کتاب

رویکرد استنباطی در پرستاری شامل بررسی مفاهیمی است که با ارائه مراقبت به بیماران در ارتباط است. 

مفاهیم متعددی در حرفه پرستاری قابل اعمال است. در این کتاب تالش نشده است که همه مفاهیم پرستاری  

معنی نیست که مهمترین مفاهیم ارائه شود، همچنین مفاهیم ویژه انتخابی که در کتاب عرضه شده است بدین  

یا   57هستند. هرچند   استفاده شده است  پیشینه پرستاری  ادبیات و  این کتاب عموما در  ارائه شده در  مفهوم 

نمایانگر پدیده های حرفه ای مهم است، مفاهیمی است که در گروه وسیعی از بیماران در گروه های سنی مختلف 

بکار برده می شود. در این کتاب از یک قالب تسهیل کننده برای ارائه   و در محیط های مختلف مراقبت بهداشتی

یکنواخت عمدا استفاده شده تا فراگیران بتوانند از رویکرد بصری و شهودی   یهاسرفصلمفاهیم استفاده شده است و  

در سه گروه    برای فراگیری مفاهیم استفاده کنند و همزمان تجزیه و تحلیل رسمی تر مفاهیم تقویت شود. مفاهیم

 کلی یا سه بخش بطور ویژه ارائه شده اند: 

کاه باه ماا کماک    یمیمفااه  :(1  بخش)  یبهاداشااات  یکنناده مراقبات  اا  افاتیا در  مربوط باه  میمفاا  ❖

 .میدرک کن ، رامیکن یکه مراقبت م یکند افرادیم

 یمتعدد  یساالمت اختالالتکند   یکه به ما کمک م  یمیمفاه :(2 بخش) یماریساممت و ب  میمفا  ❖

 .میدرک کن می کنند، راتجربه  خود  در طول عمر   مارانیکه ب

عملکرد  راهنمای  که   یمیمفاه :(3 بخش) یبهداشاات  یو مراقبت  ا یپرسااتار  یحرفه ا  میمفا  ❖

 .می باشند یمراقبت بهداشت نهیما در زم یحرفه ا

بندی شده و هر مضمون  بخش کلی در قالب مضامین دسته  سه    نیابرای ایجاد چارچوب ساختاردهی شده،  

 م ی مفاه  اهمیت آنها در زمینهو    می مفاههر یک از  درک کامل    افتهی  ساختار  کردیرو  نیا  شامل مفاهیم مرتبط است.

 دهد.  یارتقا مرا   یمراقبت بهداشت

 یابیمفهوم، عوامل خطر، ارز فیتعر یجداگانه برا یفرع نیعناوارائه می دهد و از اطالعات را  یکامل فی هر مفهوم ط

از  یی)نمونه ها  یی و مثال ها  ،یمرتبط، مطالعات مورد  میمفاه  ،یبهداشت  یو مراقبت ها  یمفهوم پرستار  نه یسالمت، زم  )

کند، که به نوبه   یکل کمک م  کیاز مفهوم به عنوان    یتدرک درس  جادی. هر بخش به اشده استارائه    ؛در عمل  میمفاه

  برای عملکرد اثربخش در   یپرستار  انیدانشجو  که   یدیکل  برآیند  کی،  بخشد  یرا ارتقا م  ینیقضاوت بال  تکاملخود  

 به آن نیاز دارند. یامروز یبهداشت  یمراقبت ها دهیچیپ  طیمح



 

 د

 ویژگی های کتاب

بحث هر مفهوم شامل یک دیاگرام مفهومی یکپارچه است که به بصری سازی فرآیندهای استفهامی کمک 

مرتبط آمده است. این دیاگرام ها دانشجویان را تشویق می کند که کند و همراه آن دیاگرام مفاهیم به هم  می

ارتباط مهمی بین مفاهیم به هم مربوط ایجاد کنند. مطالعات موردی مثالی از بکارگیری مفهوم در زمینه مراقبت 

 از بیمار یا عملکرد حرفه ای ارائه نموده است. 

هر فصل( ارائه شده است که براساس میزان وقوع    لیست وسیعی از نمونه های کاربرد مفهوم )کادرهای پایان

و شیوع آن در طول عمر و در محیط های بالینی است. بخش مثال های ویژه به شرح مختصر بعضی از مهمترین 

نمونه ها پرداخته است. گرچه مدرسان انعطاف پذیری کامل دارند تا مفاهیم و نمونه هایی را انتخاب کنند که با 

 مل تدریس خاص آنها بیشتر مناسب و هماهنگ باشد.موسسه و دستورالع

ارزشیابی برای فراگیران است تا بتوانند آموخته های خود را  -سئواالت تعاملی بازنگری مورد به نوعی خود

 تست کنند. یک آزمون تعاملی نیز در وبسایت الزوایر موجود است.

لید تصاعدی دانش و اطالعات جدید در تمامی  بطور خالصه، چرا باید از رویکرد استنباطی استفاده کنیم؟ تو 

های دنیای ما )از جمله مراقبت بهداشتی و پرستاری( موجب شده است که اساسا دانستن همه اطالعات حرفه  حوزه 

اساسی حرفه   اجزای  تا  فراهم می کند  فراگیران فرصتی  برای  پرستاری  مفاهیم  پرستاری غیرممکن شود. مطالعه 

و غرق شدن در جزئیات هر حوزه از تخصص های بالینی، فرا بگیرند. اگر مفاهیم بطور عمقی    پرستاری را بدون اشباع 

 درک شوند، هنگام استفاده از آنها در حوزه های مختلف حرفه پرستاری، می توان آنها را به هم ربط داد. 

  تاب به عنوان ک  ن یشود. ا  یم  ندهیآ  ی دررشته پرستار  شرفتیباعث پ  نیهمچن  ی(مفهوماستنباطی )  کردیرو

را   یا  هیپا  یمفهوم  کردی. روعمل می کند  ینیبال  یپرستار  حرفهو کاربرد آنها در    میمفاه  یریادگی  در  راهنما  یک

 یپرستار  شتهدر ر  ی دانش اساس  جادی ادامه ا  یبرا  ازیمورد ن  یقاتیتحق  یو تالش ها  ینیبال  نیتمر  ،یریادگی  یبرا

 سفر آغاز شود!  ید. بگذاررا می پذیرد رییاست که تغ ی سفر گرنشان استنباطی کردیکند. رو یفراهم م

 1دنزیفورت گ ژان
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 بازنگری کنندگان 

 

 دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

دانشکده   علمی  هیئت  عضو  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  تمام  استاد  نصرآبادی  نیکبخت  دکتر 

در   باشند.  می  تهران  پزشکی  علوم  مامایی  و  دانشکده پرستاری  ریاست  ایشان  کتاب  این  انتشار  زمان 

 پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران را عهده دار بودند. 

 

 دکتر حسین کیخا 

دکتر حسین کیخا استادیار دانشگاه علوم پزشکی زابل و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی  

بوده و در حال حاضر به امر تدریس واحدهای زابل می باشند. ایشان دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس  

 درسی تحصیالت تکمیلی مشغول می باشند.
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تکامل-1مفهوم

 1مفهوم 

 تکامل

 1اسمال  یلی

 

در    که   است   پیچیده   فرآیندی   2تکامل .  است   تغییر   ها   انسان   همه   زندگی   اساسی   های   ویژگی   از   یکی 

  توانایی   به   و   دهد، تلفیق شده   می   رخ   حوزه   چندین   در   که   تدریجی   تغییرات   از   ای   گسترده   طیف   آن 

  تا   و   پویا   توالی   با توجه به یک   معموالا   تغییرات   پیچیدگی این .  شود   می   منجر   در فرد   عملکردی   های 

  سن به    و رسیدن   عمر   کل   در   و   افزایش یافته شود،  می   شروع   لقاح   زمان   از   که   بینی پیش   قابل   حدودی 

وضعیت سالمتی فرد، زمینه محیطی و یا تجارب زندگی ممکن  .  [ 4- 1]   یابد می   ادامه   مرگ   یا   و   باالتر 

قبل شود.  مرحله  به یک  پسرفت  یا  رکود  داده، موجب  تغییر  را  تکامل فردی  از    وم لز   است جوانبی 

  تکامل فردی  مختلف  های  جنبه  تا  کند   می  ملزم  را   پرستاران   ، کیفی  و  محور - بیمار   مراقبت   ارائه  توانایی 

  تشخیص   همچنین .  کنند   تنظیم   را براساس آن   دهند   می   ارائه که  ی  مراقبت   و   کنند   ارزیابی   و   درک   را 

نمی  رخ  انتظار  مورد  تکامل  پیشرفت  که  توانند  مواقعی  می  زیرا  دارد،  اهمیت  پرستاران  برای  دهد 

 مداخالت مشارکتی خود را به موقع اجرا کنند. 

 
1 Leigh Small 
2 Development 
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 تعریف

تغییرات تکاملی جسمی، روانی و شناختی اطالق می شود که در طول دوره    ز ا به مجموعه ای    تکامل 

تکامل به عنوان یک پدیده مجزا و منفرد رخ نمی دهد. تکامل نمایانگر تلفیق    . [ 3]   عمر انسان رخ می دهد 

. رشد جسمی تغییرات کّمی بدن است که در آن  1بلوغ و    تمایز ،  رشد پویای سه جنبه از تغییرات است:  

تعداد و اندازه سلول های بدن انسان افزایش یافته و موجب افزایش کلی سایز یا وزن بدن و یا هر یک از  

عملکرد    ، های آن می شود. تمایز فرآیندی است که در آن سلول ها و ساختمان های تازه تشکیل شده بخش 

تخصصی و خاص پیدا می کنند. این تغییر هم کّمی و هم کیفی است و از تغییرات ساده تا پیچیده تشکیل  

شود. بلوغ مرحله پیدایش ویژگی های  شده است که در آن عملکرد کلی تر بدن پاالیش و تخصصی می 

سازد که بطور کامال تکامل    شخصی، رفتاری و یا شبه بلوغ و یا مرحله »رسیدگی« است. بلوغ فرد را قادر می 

شود  یافته و به شیوه ای مطلوب زندگی کند. بنابراین بلوغ موجب افزایش تطبیق پذیری و توانمندی فرد می 

ز و  . تکامل به همراه فرآیندهای به هم مرتبط رشد، تمای [ 3] د  تا بتواند با موقعیت های جدید سازگار شو 

سازگاری بطور چشمگیری تحت تاثیر ویژگی های ژنتیکی، فاکتورهای محیطی، فرهنگ، ارزش های خانوادگی  

تعریف  بنابراین کل مفهوم تکامل، همانطور که در این زمینه  .  [ 6- 3] و تجارب فردی شخص قرار می گیرد  

کند.  شد، روی تمامی جنبه های زندگی افراد تاثیر داشته و تمامی جنبه های مراقبت پرستاری را هدایت می 

اوقاتی که در طی آن تکامل بطور سریع رخ می دهد )برای نمونه، شیرخوارگی، بچگی و سالمندی( مستلزم  

ر پاسخ به تغییرات تعدیل  است، زیرا مراقبت پرستاری الزم است که د   ی توجه خاص و دانش عمقی تر 

 شوند.   ق ب ط ن م   ن ا ر ا م ی ب   منحصر به فرد با مراحل تکاملی    ا ت د ع ا ق و پرستاران بایستی    د ش ا ب شده  

سطح از مراحل تکاملی    فرد باید در هرمهارت ها و توانمندی هایی که    ی از مجموعه منحصر به فرد

. [7]  می نامند  2تکاملی   وظایفسازگار شود را  خود  با محیط  بتواند  تا    خود کسب کندو در طول عمر  

 ظر حوزه وسیع بوده و به درجات چشمگیری براساس فرهنگ شخص تعیین می شوند وظایف تکاملی از ن

وظایف تکاملی شامل باال رفتن یا خانواده باشد. نمونه    . این وظایف ممکن است در رابطه با خود فرد[8]

 .[9] و یا سازگاری با مرگ همسر می باشد از پله و بدون کمک مستقل 

 
1 Growth, Differentiation, Maturation 
2 Developmental Tasks 
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ترتیب کسب وظایف تکاملی از سن تقویمی که هر کدام از این وظایف رخ می دهند، مهمتر است،  

گرچه تکامل یک فرآیند پیوسته است و سرعت تکامل در افراد مختلف متفاوت است. عالوه بر این، هر  

ی  است و توسط زمینه سالمتی، محیطی، اجتماعی/خانوادگ  ی منحصر به فرد  فردی دارای سرعت تکامل

وی تعدیل می شود. نرخ و سطح تکامل با بلوغ فیزیولوژیک تمامی سیستم های بدن )بخصوص سیستم  

 های عصبی، عضالنی و اسکلتی( در ارتباط است.

 حوزه 

حوزه مفهوم یا وسعت تاثیر تکامل بر فرد )برای نمونه؛ تکامل مورد انتظار، تاخیری یا پیشرو، شکل  

تکامل طبیعی انسان با نظم و (.  1-1در کل دوره عمر فرد )از تولد تا مرگ( می باشد )جدول  (،  1-1

ن توالی و مراحل ساماندهی و پیشرونده است و معموال در توالی قابل پیش بینی رخ می دهد. براساس ای

قابل انتظار، مراحل تکامل را می توان تعیین نمود. مراحل سنتی تکامل براساس گروه های سنی عمومی 

نوپایی، پیش دبستانی، سن مدرسه، نوجوانی، جوانی،   نوزادی،  تعیین شده است و شامل مراحل جنینی، 

ی کند که در اکثریت افراد این بلوغ، میانسالی و سالمندی است. این مراحل ویژگی هایی را مشخص م

دامنه سنی یافت می شود. گرچه افراد از نظر زمان بروز هر یک از این مراحل و طول مدت هر کدام با  

 هم فرق دارند، اما ترتیب و توالی آنها بندرت متغیر است.

 انواع تکامل 

یا حیطه   طبقه  است که در شش  پیوسته  هم  به  و  پیچیده  مفهوم  بندی  تکامل یک  همپوش دسته 

سرعت (.  2-1و سازشی )شکل    یفیزیولوژیک، حرکتی، اجتماعی/عاطفی، شناختی، ارتباط /جسمیشود:  می 

نمونه؛ جسمی/فیزیولوژیک،  )برای  دهد  می  رخ  هم  از  مستقل  تا حدودی  حیطه  هر  تکامل  کم  و  زیاد 

تی بزرگ )برای نمونه، راه حرکتی، اجتماعی، شناختی و ارتباطی(. برای مثال، با تغییر مهارت های حرک

رفتن نوزاد(، مهارت های زبانی ممکن است به همان سرعت رشد نکند. بطور مشابه، یک بچه بزرگتر  

سن مدرسه ممکن است بلوغ جسمی پیشرو را نشان دهد اما به وضعیت پیشرفته بلوغ عاطفی احساسی  

مل همیشه براساس یک دامنه سنی است نرسیده باشد. بنابراین انتظارات یا هنجارهای وابسته به سن تکا

. گرچه [10,  3,  1])هرگز نقطه زمانی مشخصی برای دستیابی به یک مهارت خاص تعیین نمی شود(  

تکامل در هر حیطه بطور مستقل رخ می دهد، پیشرفت مهارت ها در هر زیر طبقه نیز به هم    سرعت

 مرتبط است و به تکامل در حیطه های دیگر متکی است. 
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 حیطه های تکاملی 1-1شکل 

 

 سن تکاملی تعیین شده در مقایسه با سن تقویمی  1-1جدول 

 سن تقویمی  سن تکاملی 
 لقاح تا زایمان  تولد 

 ماهگی   12تولد تا   نوزادی 
 ماهگی   36تا    12 نوپایی 

 سالگی   5تا    3 پیش دبستانی 
 سالگی   12تا    5 دبستانی 
 سالگی   18تا    12 نوجوانی 

 سالگی   35تا    18 جوانی 
 سالگی   65تا    35 میانسالی 
  سالمندی 

 سالگی   75تا    65 سالمند جوان 
 سالگی   85تا    75 سالمند میانسال 

 سالگی به باال   85 سالمند پیر 
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 تکامل جسمی / فیزیولوژیک 

به رشد و تغییرات بافت ها و احشای بدن و تغییرات عملکرد و اندازه   1فیزیولوژیک   /  جسمی   تکامل

بخش های مختلف بدن در اثر این رشد اطالق می شود. تکامل فیزیولوژیک شامل تزاید سلولی، تمایز و 

بلوغ سلولی است که در هر ارگان و سیستمی از بدن رخ می دهد و امکان عملکرد تلفیقی و یکپارچه بدن 

ات و سالمتی ضرورت دارد، را فراهم می سازد )برای نمونه، عملکرد جنسی(. در مجموع،  که برای حی 

)سر به انگشتان  2رشد و تکامل جسمی به صورت دو طرفه و از نظر اندازه متقارن و در جهت سری دمی 

  3و از وسط به طرفینلغ است[  ]مثال نوزاد دارای نسبت سر به بدن نامتناسب در مقایسه با یک فرد باپا(  

 )از خط وسط به محیط بدن( رخ می دهد.

 تکامل حرکتی

حرکت درشت یا زمخت و حرکات ظریف.  غالبا به دو دسته اصلی تقسیم می شود:    4حرکتی   تکامل 

بطور کلی تکامل حرکتی از دستیابی به حرکت درشت تا حرکات ظریف پیش می رود )فرآیندی که تحت  

برده می شود(   نام  پاالیش  ای  مهارت های حرکتی درشت شامل مهارت های مرحله .  [ 12,  11] عنوان 

نشستن، ایستادن، حفظ تعادل، چرخیدن، قدم زدن، دویدن، باال رفتن از پله بدون کمک و وظایف جسمی  

پیچیده تری از قبیل فوتبال می باشد. مهارت های حرکتی ظریف دربرگیرنده استفاده از عضالت کوچک با  

گی و دقت فزاینده می باشد. نمونه تکامل حرکات ظریف شامل دستیابی به مهارت های پیاپی ضربه  هماهن 

زدن به یک شی، دست یافتن و گرفتن شی، انتقال شی از یک دست به دست دیگر، نگه داری قلم در دست  

تری چون  با چنگ گرفتن دقیق، عالمت زدن با مداد، نوشتن حروف، نوشتن کلمات و مهارت های پیچیده 

خلق استادانه یک اثر هنری می باشد. سایر مهارت های حرکتی ظریف با استفاده از دستان و انگشتان شامل  

باشند  غذا خوردن، رسم کردن، لباس پوشیدن و بازی است که همگی برای دستیابی به عملکرد بهینه نیاز می 

 . تکامل حرکات ظریف مشروط به تکامل شناختی و عصبی است. [ 14,  13] 

 
1 Physical/Physiologic Development 
2 Cephalocaudal 
3 Proximodistally 
4 Motoric Development 



7     ا و منابع  یصه: خصیحرفه پرستار   یممفا  

 

 اعی/عاطفیتکامل اجتم

شامل تکامل درک از خود، درک دیگران و درک تعامالت اجتماعی است   1تکامل اجتماعی و عاطفی 

اجزای متفاوت تکامل اجتماعی / عاطفی معموال به ترتیب رخ می دهند )برای نمونه؛ . این  [12,  11,  2,  1]

زیرا ه اجتماعی/عاطفی حیاتی است  اجتماعی(. داشتن دانش مهارت های  تعامل  و  دایت خود، دیگران 

محیطی   راهبردهای  روی  است  ممکن  و  باشد  می  )افراد(  فرد  یک  با  اثربخش  ارتباط  برقراری  کننده 

رد برای دستیابی به عملکرد مطلوب تاثیر بگذارد. برای مثال، یک بچه پیش دبستانی خردسال پیشنهادی ف

صالحیت های خود را بیش نمی تواند بین تالش خود و توانایی خود تمایز قائل شود و احتماال توانایی ها و  

گزارشی احتیاط کرد و  -از حد برآورد می کند. بنابراین بایستی در رابطه با استفاده از توانایی های خود

پرستار بایستی به دنبال تایید آن باشد )برای نمونه؛ »جانی می گوید که او می تواند قرص هایش را ببلعد. 

تکامل درک   ببلعد؟«(.  مایع  تواند داروی  او فعال می  یا  اید  را دیده  قبال قرص خوردن جانی  آیا شما 

ت که افراد دیگر نیز عواطف و مقاصدی دارند شامل رشد درک این مسئله اسدیگران )گرفتن دیدگاه(  

و اینکه اشیاء چنین نیستند. این درک برای ایجاد اعتماد، تکامل وجدان و اخالق و توانایی تعامل با دیگران 

نقش بنیادی دارد. این جنبه های تکامل زمینه ساز توانایی بچه در تشخیص تفاوت بین حقیقت و دروغ  

ده ساز تکامل اجتماعی / عاطفی، تنظیم و تعدیل عاطفی است که مستقیما است. یکی از جنبه های پیچی 

. این جنبه پیچیده از [15]روی تعامالت ارتباطی )برای نمونه، بازی، کار و تعامالت اجتماعی( تاثیر دارد  

یابد، لزوم توجه به و بررسی و   بینی کاهش می  با نرخ غیرقابل پیش  تکامل در طی فرآیند سالمندی 

 شناخت تکامل اجتماعی / عاطفی در طول دوره عمر را مورد تاکید قرار می دهد.

 
1 Social/Emotional Development 
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 دسته بندی مفهوم تکامل  2-1شکل 

 تکامل شناختی

تنظیمی شناختی و پردازش و استفاده از اطالعات  -با ظرفیت حافظه کاری، خودبعد شناختی تکامل  

درک فزاینده ای از  با گذر زمان  محیط و اشیای داخل محیط ارتباط دارد. عالوه بر این، افراد    در مورد

رابطه بین درک از خود و اطالعات پیدا می کنند. این فرآیندها زمینه ساز تکامل مهارت های تفکر نقادانه  

و کارکردهای اجرایی است که شامل یادگیری، تشکیل مفاهیم، درک کردن، حل مسئله، استدالل، بخاطر  

پیچیده   های  جنبه  نهایتا،  است.  انتزاعی  تفکر  و  شناختی تکا آوری  تکامل   1مل  مراحل  با  ترکیب  در 

 .[1]اجتماعی/عاطفی پیشرفته موجب امکانپذیر شدن تکامل اخالقی و معنوی می شود 

اند که هوش د پیشنهاد کرده  ای  تحلیلی،    مولفه هایارای جنبه های مختلفی است که شامل  عده 

اند که شامل  ، در حالی که عده ای هوش را طوری مفهومی سازی کرده  [12,  11]و عملیاتی است    انه خالق

 . [16] انواع مختلف زیادی از هوش ها است 

ی چون سیناپس  تغییرات  اکثر  و  می رسد  خود  بالغ   وزن   درصد  90  بهسالگی    6در سن    مغز  که   آنجایی  از

  آموزش  برای  بهینه  آمادگی  وضعیت   در  فرد  که   باور بر این است  ،می شود  کامل 2ه شدن میلین  و  سازی

 
1 Cognitive Development 
2 Synaptogenesis and Myelination 


